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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 2. mai 2017 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Lene Karin Wiberg (2. trinn), Fatih-Murat Aliz (4. trinn), Ingrid Sundvor (5. 

trinn), Aaste Kveseth (6. trinn), Stine Gabrielsen (7. trinn), Rektor Hanne 

Cecilie Engh 

Fravær Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Marlyn Cortez Espelata (3. trinn) 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 4. april 

2. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

3. 17. mai-forberedelser - i rute? (Ingrid) 

4. Kunst og håndverk – hva har skolen av utstyr og materialer? 

5. Bekymring om timetall 

6. Sommeravslutninger på skolen 

7. Klassekontakter 2017/2018 

8. Sommeravslutning FAU, 23. mai kl 18 hos Aaste 

9. Neste møte 6. juni: siste møte for FAU 2016/2017 

10. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 4. april 

Innkalling godkjent. Referatet er godkjent etter justeringer. 

2. Runde rundt bordet - nytt siden sist 

 

 FAU har i et eget møte med rektor gitt innspill til Handlingsplan. Tar det opp igjen 

med klassekontaktmøte til høsten. Vil gjerne ha et arbeidsmøte sammen med FAU. 

 FAU vil samarbeide med skolen om forankring, revidering og implementering av 

Handlingsplanen. 

Ansvar: Rektor kaller inn 

 

3. 17. mai-forberedelser - i rute? (Ingrid) 

 

 Invitasjon/program er utarbeidet/laget, og skal nå distribueres. 

 Skolen skriver ut i farger og deler ut til alle elevene. Sendes også ut til lokale 

borettslag, og henges opp i nærområdet. 

 Lyd og scene ikke avklart. Trenger lydutstyr til taler og musikk. Skolen har ikke utstyr 

som fungerer til dette formål.  



 
2 Referat FAU-møte 2. mai 2017 

Svar fra rektor: Skolen kan legge ut for innkjøp av et lydanlegg til bruk på 17. mai og 

skolens arrangementer ellers. Eies i fellesskap av FAU og skolen. 

Ansvar for innkjøp: 17. mai-komitéen. 

 

 Trenger en fryseboks til issalg. 

 Scene blir satt opp i øvre skolegård.  

 17. mai-komitéen har tatt opp med skolen om elevene kan male over 

bygningsplatene som er satt opp i øvre skolegård. Skolen har sagt ja, men dette er 

ikke gjennomført ennå. 

 Rektor samler sju lærere som skal gå i toget sammen med barna. Fordeles på 

trinnene. 

 

4. Kunst og håndverk – hva har skolen av utstyr og materialer? 

 

 Hva har skolen egentlig av utstyr og materiale? (vever, garn, symaskiner, leire, 

sløydutstyr m.m.)  

 FAU oppfordrer skolen til å gi elevene større variasjon i kunst- og håndverktimene, 

både med tanke på materialer og teknikk, og at de får med seg ferdige resultater 

hjem.  

Svar fra rektor:  

 Har ikke vever, men har garn, symaskiner, leire og sløydutstyr. Har dessverre vært 

for høyt fravær på kunst- og håndverklærere, så det har blitt for mye tegning og 

maling i kunst- og håndverktimene. 

 Er nå ansatt lærere som har ansvar for kunst og håndverk. De skal planlegge 

timeplanene for kunst og håndverk. 

 Målet er at skolen skal bli bedre på dette til neste år. Tar det inn i læreplanene til 

neste år. 

 

5. Bekymring om timetall 

 

 FAU har gjennom skoleåret fått flere henvendelser fra foreldre som er bekymret for at 

elevene ikke får den undervisningen de har krav på (i år og samlet gjennom trinnene 

5-7).  

 FAU-leder tok dette opp med rektor i møte på skolen høsten 2016, som forsikret om 

at dette rapporteres og kontrolleres.  

 Likevel er foreldre bekymret for at skolen faktisk ikke oppfyller minstekravet til 

undervisningstimer (særlig i basisfagene).  

 FAU synes det er riktig å be om at skolen legger fram nødvendig dokumentasjon 

(timeplaner o.l.) som kan vise at forpliktelsene oppfylles. 

Svar fra rektor: Rektor viste frem oversikt over fagfordeling og timefordeling. Viste 

oversikt over krav til timetall per trinn og fag, og hvordan skolen loggfører planlagte timer. 

Lærere har ansvar for gjennomføringen.  

Konklusjon fra FAU: Etter en grundig orientering om timeplanlegging og systemene for 

dette ser ikke FAU noen grunn til bekymring for at elevene ikke får riktig antall timer. 
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6. Sommeravslutninger på skolen 

 

 FAU ber om at rektor tar 2 timer til sommeravslutninger inn i arbeidstidsavtalen for 

lærerne, slik at vi får alle lærerne til å være med på sommeravslutninger. 

 Rektor tar med seg innspillet videre. 

 

7.  Klassekontakter 2017/2018 

 

 Nå er det viktig å få på plass kontaktinfo til alle de nye klassekontaktene.  

 Hver og en FAU-representant purrer opp sine klassekontakt-kollegaer på trinnet. 

 Vi bør ha fått inn all informasjon til neste (og siste) møte. 

Ansvar: Alle 

Frist: 6. juni 

 

8. Sommeravslutning FAU, 23. mai kl 18 hos Aaste 

 

 PS: Ramadan fra 28. mai.  

 

9. Neste møte 6. juni: siste møte for FAU 2016/2017 

 

 Før møtet forbereder hver enkelt i FAU:  

o Hva har vært det beste vi har gjort? 

o Hva burde vi gjort bedre? Hva har vi ikke fått gjort? 

o Råd for FAU 2017-2018 

Ansvar: Alle 

Frist: 6. juni 

 

Saker til neste møte: 

 Friminutt og pauser 

 Oppsummering av 17. mai-arrangementet 

 

10. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Møtet ble avsluttet kl.1945. Neste møte er 6. juni kl. 1730. 


